HIRDETMÉNY
INGATLAN FEDEZETTEL NEM BIZTOSÍTOTT HITEL-, ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KONDÍCIÓS LISTA VÁLTOZÁSÁRÓL

I.

A módosítással érintett kondíciós lista

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit,
hogy a „KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB
Gyorskölcsöneire vonatkozóan című kondíciós lista” 2015. október 1-i hatállyal az Üzletfelek számára nem
kedvezőtlenül a következők szerint változik.
II. A módosítás
Törlésre kerülő rendelkezések
„A Kúria törvény* lehetőséget biztosít a Magyar Nemzeti Bank számára, hogy pert (közérdekű keresetet)
indítson a pénzügyi intézmények, így akár a CIB Bank ellen is, annak megállapítása érdekében, hogy a
2010. november 26. és 2014. július 26. napja között létrejött forint alapú, illetve deviza alapúnak nem
minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések esetében is megállapításra kerülhessen, hogy az
alkalmazott kamatok, díjak és költségek tisztességesen kerültek-e kikötésre. A bíróság döntésétől függően
megállapításra kerülhet, hogy a 2015. február 1. előtt meghirdetett kamatok, díjak költségek
tisztességesként kerülnek meghatározásra. „
„*a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény”
A módosítás az alábbi indokok alapján történt:
Az egyoldalú módosítására a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel-, és
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat alábbi rendelkezései alapján kerül sor:
-

bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely
egyéb hatósági rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása,
továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően
alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok
változása;
azaz a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény szerint a Magyar
Nemzeti Bank által indított perben (közérdekű kereset) hozott jogerős bírósági ítélet.
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